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ÚVODEM

Vážení občané,

ve  chvíli,  kdy  vznikají  tyto  řádky,  se  schyluje  k  významné
události, dotýkající se nejen nás, ale i vás, k odborové stávce
škol. Motivů ke stávce je několik, tím hlavním je snaha zabránit
dalšímu  úpadku  českého  školství.  Neřešení  současné  situace
ohrožuje  nejen  budoucnost  žáků  a  učitelů,  ale  v  konečném
důsledku  také  vás,  rodičů.  V  září  opustila  řídící  funkci
ministryně  Kuchtová,  a  nový  ministr  dosud  nebyl  jmenován.
Není  divu,  že  se  učitelé  bouří,  když  těsně  před  schválením
státního rozpočtu pro rok 2008 chybí ve vládě člověk, který by
za jejich zájmy bojoval.  Mnozí se možná dotazují,  co zase ti
učitelé chtějí? Nehrozí však jen snížení jejich platů, okleštěním
výdajů do školství utrpí i rodiče, kteří budou nuceni investovat
do svých dětí  více peněz než dříve.  Stávka má upozornit  na
arogantní politiku vlády, zanedbávající ten resort, jehož zdárné
fungování by mělo být pro každou vládu prioritou.

Pro efekt stávky je jistě důležité, aby se jí zúčastnilo co nejvíce
škol, jen tak nás vezmou vedoucí orgány na vědomí. Základní
škola  v  Hošticích-Herolticích  by  se  ke  stávce  rovněž  chtěla
přidat, ale ze zřejmého důvodu, že malá škola nemá možnosti
velkých škol, jsme se rozhodli do stávky se nezapojit. Protože
nechceme  vás  rodiče  vystavit  stresové  situaci,  že  nebude  o
vaše děti postaráno a ani nechceme tuto starost přenášet na
vaše bedra, a protože být ve škole a pouze neučit není to samé
jako nechat školu zavřenou, došli jsme k jednotnému názoru,
že raději stávkovat nebudeme.



Poznámka:

Vzhledem k  okolnosti,  že  v  době  vydání  Bulletinu  je  už  po
stávce,  vezměte  naše  vyjádření  jako  dodatečné  vysvětlení
našeho postoje k celému dění.

2. prosince 2007

Za zaměstnance ZŠ Tomáš Havlíček 

MIKULÁŠ NA NAŠÍ ZŠ

5. prosince, jako každý jiný rok, zavítal do naší školy Mikuláš se
svou družinou. Dnešní děti, poučené z filmů a počítačových her,
jsou přece jen otrlejší a není zrovna snadné je vystrašit. Jenže
hoštický Mikuláš nebyl žádný začátečník, a tak jeho zvučný hlas
a  rachot  čertových  řetězů  nakonec  učinily  své.  Děti  slíbily
polepšení a za svůj příslib byly podle zvyku obdarovány. Že to
však  Mikuláš  neměl  s  našimi  dětmi  jednoduché,  výmluvně
dokládá miniseriál fotek…

1. Děti si na Mikuláše vymyslely malý úskok – schovaly se mu!

2. Jejich skrýš ovšem byla záhy odhalena a čertova metla přitom
rozhodně nezahálela!

3. A pak už se po zásluze vyplácelo (au!) a rozdávalo…

4. V dolní třídě potřebovali někteří trochu víc polechtat metličkou…

5. Jiní se raději schovali pod ochranná křídla vyšší instance.



LITERÁRNÍ TVORBA NAŠICH ŽÁKŮ

Tentokrát  to  bude  pel-mel  literárních  i  neliterárních  výtvorů,
které naši žáci zplodili během podzimu. Nejdřív přijde na řadu
několik slohových prací na robinsonovské téma, pak se slovem
přiblížíme Vánocům a na závěr jsme si nechali vtipné přebrebty
a  poetické  nesmysly, neboli  perly  našich  dětí. Všechny texty
uvádíme (téměř) v autentické podobě.

KDYBYCH ZTROSKOTAL NA PUSTÉM OSTROVĚ…

Kdybych ztroskotal, tak bych vytáhl mrtvé z vody, vzal bych si 
z nich použitelné věci, pak bych je slušně pohřbil a vytesal jim 
na skálu nápis. Pak bych vylovil kousky letadla z vody. Šel bych 
zkoumat ostrov, ulovil si zvěř. Postavil bych si obydlí, našel 
proud vody, která je pitná. Udělal pasti na zvířata. Zvířata, 
která by se chytila, bych vykuchal a dobré části bych snědl. A 
lovil bych ve vodě ryby a kraby. Postavil bych vor, po kterém 
bych chtěl odplout. Ale prudké vlny mi to nedovolily, tak jsem 
z černých kamenů vyrobil nápis S.O.S. Uřezal bych palmy a jiné
stromy. Vzal bych suchý klacík, nějaké chmýří a druhým 
klackem bych začal třít o sebe. Na ohni bych upekl maso, které 
bych ulovil, A začal si zvykat na nové prostředí. Vyrobil si 
zbraně střelné, na lodi by byla světlice, kterou bych vystřelil 
v případě, že by kolem letělo letadlo nebo loď, která by kolem 
plavala. Dělal bych si, co bych chtěl…

Jan SLEZÁK, V. ročník

Já bych se asi prvně zbláznila, ale pak bych se uklidnila a šla 
bych zkusit zapálit oheň a pak bych šla zkusit postavit z listí a 
kamenů a dřeva něco, kde bych mohla spát. A pak bych šla 
zkusit ulovit rybu a zaplavat si a pak bych vyhlížela lodě a 
letadla. Když bych něco viděla, rychle bych vzala klacek a 
zapálila ho o oheň a mávala bych s ním, aby mě viděli a 
zachránili, ale kdyby mě nezachránili, tak bych vyhlížela dál…

Michaela KANDZEROVÁ, IV. ročník



 Já bych udělala, že bych našla dům a tam bych viděla jednoho 
člověka a on by mi řekl, že je můj domov někde blízko a že mě 
tam zavede a že bych chodila znovu do školy a že bych zase 
poznala kamarády a pana učitele a paní ředitelku a vážně se to 
stalo…

Šárka Zemanová, III. ročník

Rozdělal bych oheň,  postavil chatrč, prošel ostrov křížem 
krážem, našel si jídlo, zdroje vody a vykuchal loď. Začal bych 
pracovat na opevnění a postavil nápis (SOS + HELP). Zakopal 
bych spolucestující a začal obdělávat pole, mlít obilí a péct 
chleba.

Oldřich TOMÁŠEK, V. ročník

VÁNOČNÍ NADÍLKA

Vánoční svátky jsou u dětí, proč to zastírat, spojené především
s dostáváním dárků. Jistě už mnohé z nich odeslaly svůj dopis
Ježíškovi  a  nyní  netrpělivě  očekávají  příchod  Štědrého  dne.
Napadlo nás, jak by to asi dopadlo, kdyby se role darujícího a
obdarovaného prohodily! Položili jsme tedy dětem jednoduchou
otázku: 
  
Co bych nadělil, kdybych byl(a) Ježíškem:

Mamce: poukázku na nový kožený kabát v hodnotě 150 000,-
Kč, plovoucí podlahu, dovolenou, osobního sluhu
Taťkovi: samca a samicu hnědého berana, což je plemeno 
králíka, Ferrari
Sestře: 9 hračkáren, 3 koloběžky, obchod s textilem, knížky, 
kompl, chlapa a vlastní univerzitu
Bráchovi: 200 volných hodin na počítač
Strýcovi: novó televizu, větší důchod a satelit
Sobě: noudbuk, psa a mluvícího papouška, vlastní park 
s fontánou



A co ještě..?

Paní ředitelce: cestu kolem světa, sekretářku, bodygárdy, 
manžela, hodně štěstí až nadosmrti
Pánům učitelům: peníze!
Našemu psovi: granule na rok zdarma
Naší škole: nový skákací hrad, trampolinu, nový dvorek, 
poukázku na 200 tisíc…měsíční zájezd pro všechny na Havaj a 
aby byla škola do 18,30!…školu bych zvětšil až do vysoké školy,
abych nemusel odcházet
Celé rodině: několika hodně patrový dům, zájezd k Mrtvému moři
Celému světu: jídlo a spoustu dalších dárků
Všem: šíleně moc štěstí až nadosmrti…nesmrtelnost…a aby byli
slušní a šťastní

A NA ZÁVĚR… PERLY NAŠICH ŽÁKŮ!

Člověk vznikl z opice neboli se říká,že ho stvořil bůh.

Stromy nadechuji oxit uhličitý a vidychavaji vzdych.

Živiny jsou toksické látky v půdě a tomu napomáhá žížala.

Hrách  setý kvete věčinou na jaře jeho šlupka ho chrání aby 
nebil špinaví.

Odpověď na otázku: Jak ty můžeš chránit životní prostředí?
– Proti těm v USA nic nezmůžu, takže nic.

První člověk ve vesmíru bil gagro.

  

Zaměstnanci ZŠ přejí všem hezké Vánoce
a šťastný nový rok 2008



MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
VE SPOLUPRÁCI

S OBECNÍM ÚŘADEM V HOŠTICÍCH – HEROLTICÍCH

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

VIII. ŠKOLSKÝ PLESVIII. ŠKOLSKÝ PLES

KTERÝ SE KONÁ

VV  SOBOTU 9. ÚNORA 2008SOBOTU 9. ÚNORA 2008
VE 20 HODINVE 20 HODIN

VV  KULTURNÍM DOMĚKULTURNÍM DOMĚ
VV  HEROLTICÍCHHEROLTICÍCH

PROGRAM: UKÁZKY SPOLEČENSKÝCH
TANCŮ, BOHATÁ TOMBOLA

K TANCI A POSLECHU ZAHRAJE SKUPINA 
„REVAJVL“ BAND

VSTUPNÉ 60,- Kč
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